Śpiew na wejście

Zgromadzeni na modlitwie
Ref. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym,
W Wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan,
Celebrujmy tajemnicę wiary wraz,
Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. /2x
1. O, nasz Panie i Zbawicielu świata,
Twoja łaska nam pomaga w życie iść.
Niechaj Słowo Twe Boskie nas umacnia,
A Stół Chleba pokrzepia ciało mdłe,
Aż ujrzymy Ojca dom.
Ref.
2. Oczyść, Duchu, me serce szukające,
Oświeć rozum i rozjaśnij moją myśl.
Swoim światłem sumienie moje kształtuj,
Bym wśród braci i sióstr świadectwo niósł,
Oto teraz proszę Cię.
Ref.
3. Rozpal miłość w mym sercu, Duchu Święty,
Aby bracia ze mną razem chcieli iść,
Tworząc Nową Kulturę świętych ludzi,
Którzy świat opromienią blaskiem łask
Drogą, prawdą, życiem twym.
Ref.

Śpiew na przygotowanie darów

Czekam na Ciebie, dobry Boże
1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
Niechaj mi łaska Twa pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie,
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
Ref.

Śpiew na komunię świętą

Panie, pragnienia ludzkich serc
Hymn Kongresu Eucharystycznego Filadelfia 1976
t. Omer Westendorf, m. Robert E. Kreutz,
opracowanie polskie: Zdzisław Bernat, ks. Zdzisław Grzegorski

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź Chlebie żywy, Zbawco nasz,
pszeniczny Darze przyjdź.
1. Jak pasterz woła owce swe
i znają jego głos.
Tak wzywasz nas rodzinę swą,
za Tobą chcemy iść.
Ref.
2. Z radością więc śpiewamy Ci
ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas
niebieski dzielić Chleb.
Ref.
3. Ty, Panie dajesz siebie nam,
by naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz nas
miłością, prawdą żyć.
Ref.

Śpiew na uwielbienie

Wszystko Tobie oddać pragnę
1. Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,
dzieckiem Twoim zawsze być!
Ref. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! (2x)
2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat!
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat!
Ref.

Śpiew na rozesłanie

Anielską pieśń dzwon grał
t. ks. A. Buczkowski

1. Anielską pieśń dzwon grał,
Cześć Maryi wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem łkał,
Na ziemię zejść ją prosił!
Ref. Ave, ave, ave, ave Maria,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.
2. Maryja słyszy dźwięk,
Na ziemię wnet przychodzi:
Uciszyć biednych jęk
I gorzki ból osłodzi.
Ref.
3. Z Jej oczów cudny blask
Na wszystkie strony tryska.
Na ustach pełnych łask,
Niebieski uśmiech błyska.
Ref.

